
Instructies voor het 
verbinden en dragen van de 

Garmin smartwatch



1. Het horloge opladen
• Gebruik de oplader in jouw pakketje om je horloge op te laden. Knijp het 

clipje samen en zorg dat de draadjes (1) goed contact maken met de 
verbindingsplaatjes van het horloge (2). 

• Je zou het scherm moeten zien oplichten.



2. Open Garmin Connect
• Zorg ervoor dat Bluetooth is ingeschakeld

op je telefoon. Probeer niet je horloge via de 
bluetooth instellingen van je telefoon te
verbinden, maar gebruik hiervoor de 
volgende instructies.

• Open de Garmin Connect app, die je vanuit
de App/Playstore hebt geïnstalleerd. 

• Als je dat nog niet hebt gedaan, log je in met
je WARN-D account gegevens die je eerder
per e-mail hebt ontvangen.



3. Verbind je horloge
• Begin het koppelen

van je horloge door in 
de app 'Vivosmart 4' 
te selecteren.



• Volg de instructies in 
de Garmin App om
het horloge te
verbinden.
• Op je horloge zie je 

een zescijferige PIN. 
Vul deze PIN in in de 
Garmin App.
• Lees de instructies op 

de volgende paginas
voordat je verdere
instellingen
configureert.



De app herkent mogelijk dat
dit horloge eerder is gebruikt
met een ander
gebruikersaccount. 
Selecteer in dat geval ”Reset 
this device” / 
“Standaardinstellingen
herstellen" om door te gaan.



4. Vereiste en optionele instellingen
Voor jouw deelname aan WARN-D mag je de smartwatch gebruiken en 
verkennen zoals je wil, op enkele kleine uitzonderingen na.
We geven hierna enkele instructies over hoe je het horloge moet dragen
tijdens jouw deelname aan WARN-D.
We zullen dan alle vereiste instellingen uitleggen die je moet
configureren of controleren.
Daarna laten we je enkele optionele instellingen zien die we
aanbevelen, maar die je ook kunt negeren.



5. Het horloge dragen tijdens WARN-D
• Het horloge moet goed om je pols passen, zet hem niet te strak en niet te

los.
• Draag het horloge zo vaak mogelijk, bij voorkeur 24 uur per dag. Je kunt

hem dragen tijdens het slapen, douchen en zwemmen. Draag het horloge
niet waar het gevaarlijk kan zijn (bijv. klimmen, vechtsporten, of voetbal
wedstrijden) of in situaties waar het horloge kapot zou kunnen gaan
(bijvoorbeeld in de sauna).

• Houd het horloge schoon en droog om huidirritatie te voorkomen. Zorg 
ervoor dat je je huid en het horloge grondig droog maakt na het douchen of 
sporten.

• Laad het horloge ongeveer om de vijf dagen op, het liefst wanneer je 
gewoonlijk niet heel actief bent (bijv. wanneer je tv kijkt of achter je 
bureau zit).



6. Vereiste instellingen
• Geef in de User settings jouw werkelijke gewicht, lengte

en geboortejaar, en je gewoonlijke slaaptijden, aan om 
de meetnauwkeurigheid van het horloge te verbeteren. 

• Geef aan of je het horloge om je linker- of rechterarm
draagt.

• Laat de Garmin App de Bluetooth van je telefoon
gebruiken.

• Ga naar de Device Activity tracking settings en schakel 
'Activity Tracking’ in.



7. Optionele instellingen
Pas de volgende instellingen aan jouw voorkeuren aan. Je bent vrij om deze
instellingen in de loop van tijd weer te wijzigen:
• Meldingen ontvangen (bijv. Alarms, Smart Notifications, Relax Reminders)
• Activiteitsmeldingen (bijv. Move Alerts, Move IQ, Auto Activity Start, Pulse 

OX tracking)
• Verbinden met de GPS van je telefoon voor toegang tot weersvoorspellingen en

het tracken van outdoor trainingen



8. Ethica meldingen
• Op sommige Android-telefoons kun je 

meldingen van specifieke apps toestaan. 
We raden aan om Ethica-meldingen op 
jouw horloge toe te staan, zodat je onze
Ethica-vragenlijsten niet mist.
• Let op: om Ethica-meldingen op je 

horloge te ontvangen, moet je Ethica-
meldingen ook op je telefoon 
inschakelen. Horlogemeldingen werken 
niet wanneer je telefoon in de Niet 
storen modus staat.
• Helaas zijn Ethica-specifieke 

horlogemeldingen niet beschikbaar voor 
iPhone-gebruikers.



9. Tip: Do not disturb

• Vind je het schermlicht of de trillingen van het horloge vervelend, probeer
dan de ‘Do not disturb’-modus van het horloge te gebruiken, bijvoorbeeld
tijdens het slapen.
• Op het display van je horloge:

• Meer informatie over alle beschikbare instellingen is te vinden in de 
handleiding van het horloge:

https://www8.garmin.com/manuals/webhelp/vivosmart4/NL-NL/vivosmart_4_OM_NL-
NL.pdf

https://www8.garmin.com/manuals/webhelp/vivosmart4/NL-NL/vivosmart_4_OM_NL-NL.pdf

